
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
 

P R O T O K O L 
 

af bestyrelsesmødet den 13. december 2017 
Ullasvej 23, Rønne 

 

Til stede: Steffen Gerdes, Bente Helms, Irene Dunker, Birgitte Eybye Nielsen, Birthe Petersen, Jan 
Kjersgaard, Lene Koefoed (pkt. 3d og 4-8) og Niels Chresten Andersen (referent) 

Afbud Ingen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 27. september 2017 

Godkendt og underskrevet. To-do-listen gennemgået 

 

3. Siden sidst 

a. Medlemssituation, status v/Niels 
Muzikhuset medlem nr. 20. Hvervefolder er revideret jf. sidste møde. 

 
b. Ekstra arbejdskraft, status v/Niels 

Anette Rasmussen er via Sekretariatet knyttet til arbejdet med FFB og i første omgang med sær-
lig fokus på udarbejdelsen af en foreningsoversigt, der kan knyttes til frivilligportalen. Hun ar-
bejder fra sin hidtidige kontorplads på Rønne Bibliotek. 
Niels præsenterede oversigten med indtil nu mere end 600 foreninger. Et stort og godt arbejde. 
Enighed om at kategoriseringen i videst mulig omfang bør svare til frivilligportalens kategorier, 
ligesom det er vigtigt at have både foreningens adresse og kontaktpersonens adresse. Senere vil 
det være fint hvis foreningernes placering og dækningsområde (borgerforeninger, menighedsråd 
m.fl.) kan ses på et digitalt kort. 
 

c. Økonomi, status v/Irene 
Bilag er rundsendt. Kassebeholdning 27/11-17 på 51.525,69 kr. Der er yderligere lidt småreg-
ninger, der skal betales samt en faktura fra BRK på sekretariatstimer mv. Disse skal modregnes 
2.000 kr., som FFB har betalt ekstra for en annonce for Frivillig Fredag/fondsmesse. 
Status taget til efterretning. 
 

d. Frivilligrådets årsmøde 2/11, referat  v/Steffen, Birgitte og Lene 
Steffen, Birgitte og Lene deltog i årsmødet, der blev afholdt på Nationalmuseet og med ca. 300 
deltagere. Der var et godt og varieret program, måske med lidt for mange indlæg og for lidt tid 
til debat. Gode workshops, som der er samlet centrale pointer fra. Lene videresender til besty-
relsen. 
 
 
 



e. Frivillig Fredag og fondsmesse, evaluering 
Jf sidste møde vil en evt. udvidelse med Foreningernes Dag blive drøftet på FFB’s næste repræ-
sentantskabsmøde. 
Der er behov for at styrke PR-delen. Det kan ske gennem tidligere kontakt med pressen, mere 
brug af cases som appetitvækkere, og forsøg på at arrangere attraktive møder med pressen. 
 

f. Repræsentantskabsmødet, status om dato og sted v/Niels 
Multihuset Østerlars er booket onsdag 14. marts 2018 fra kl. 18-22. 
På næste FFB bestyrelsesmøde drøftes program, evt. gæstetaler mm. 
 

g. Andet: Birgitte oplyste at der har været en del polemik omkring børneattester, herunder at det 
skulle være BRK’s ansvar at foreningerne har indhentet børneattester. Det er det ikke, men 
BRK har alligevel nu mindet foreningerne om det – herunder at det er et krav for at kunne få 
kommunalt tilskud. 
 

4. Kurser 
Hvordan kommer vi videre med kurserne? Skal vi være fælles med BRK om et emne? 
Oplæg med en række forslag til kurser var forhåndsudsendt fra Birgitte. 
Udover de kurser FFB afholder, kan der også ventes kurser afholdt af BRK som led i gennemfø-
relsen af kommunalbestyrelsens frivilligstrategi, herunder med fokus på kompetenceudvikling af 
BRK’s medarbejdere. 
FFB opfordrer til at kurser i videst mulig omfang søges afstemt, men anerkender at der i nogle til-
fælde er fokus på specifikke målgrupper og andre forhold. 
 
Det blev besluttet at Birgitte arbejde videre med: 
6a+c) Unge og bestyrelsesarbejde (inkl. rekruttering af unge til bestyrelser), kurser v/CFSA 
7) Rekruttering mere generelt til bestyrelser og frivilligt arbejde, herunder med kobling til forslag 
6b om fastholdelse af frivilliges engagement  v/CFSA 
 
 

5. Frivillig-portalen 
a. Status for portalens udvikling og tilrettelser mv. v/Steffen 

Steffen har været i kontakt med Mark 11/12-17. Der er problemer med NemVagt, der betyder 
at der frem til årsskiftet er begrænset tid til at ordne problemerne med Frivilligportalen. Der er 
bl.a. problemer hvis man er registreret både som borger og forening, hvilket bør være en mulig-
hed. 
Emnelister er dog ændret og skulle nu være acceptable for Frivilligjob.dk. 
Mark har tilbudt vederlagsfrit at forlænge kontrakten med et halvt år, og har selv en stor interes-
se i at få portalen til at virke, i forventning om et marked hos mange andre kommuner. 
Steffen kontakter Mark og sikrer sig skriftligt, at der ikke er risiko for retssag, og foreslår ligele-
des at der på portalens startside indsættes en ”undskyld vi roder”-agtig tekst, der forklarer at 
portalen ikke er fuldt operationel endnu. 
 

b. Henvendelse fra frivillighedsmedarbejder i integrationsafdelingen (vedhæftet) 
Der er taget fat på flere af de konkrete forslag til ændringer og forbedringer, herunder omkring 
sprog. 
 

c. Markedsføring af portalen: Drøftelse af strategi. Hvad koster det at markedsføre? FFB søge 
fonde, sponsorater til dækning af udgifter? v/Birgitte 
Ditte fra borgerservice har tilbudt at bistå med en brugermanual til portalen. Der arbejdes på at 
indlemme formidling om portalen i partnerskabsaftaler med Ældre Sagen og Datastuerne 60+. 
 
 
 
 
 



6. BRK’s Frivilligstrategi, status 
a. Møde med kommunale tovholdere 26/10-17 v/Birgitte og Niels 

Gennemførelsen af strategien kører lidt langsomt på flere områder. Det gælder et par af de fire 
handleplaner. Integration af flygtninge er dog kommet langt. Frivilligheden er ikke lige højt pri-
oriteret i alle centre. Et nyt møde med tovholdere er planlagt til den 23/1-18. 
 

b. Lokalemæssigt overblik, status v/Birgitte og Niels 
Det er mere kompliceret og arbejdskrævende at få et overblik, men det nærmer sig. Større ud-
fordring vil der være senere, når målet om gratis lokaler til frivillige og foreninger skal drøftes. 
 

c. Den videre proces, møder mv. 
Birgitte og Niels er ved at have overblikket på plads. Herefter skal det afklares nærmere, om 
Conventus systemet og leje/lån af lokaler kan knyttes på frivilligportalen. Disse forhold skulle 
nok kunne ordnes inden for kort tid. Herefter skal der udarbejdes et oplæg til politisk behand-
ling omkring mulighederne for at forenkle frivilliges og foreningers bestilling af mødelokaler, og 
i bedste fald at kunne tilbyde gratis lokaler. 

 
7. Næste møde: Onsdag 31. januar 2018 kl. 16-18, på Kulturhuset, Østergade 54, Rønne 

8. Eventuelt 
Birgitte gjorde opmærksom på regeringens oplæg til civilsamfundsstrategi, ny og bredere sammen-
sætning af Frivilligråd samt andre centrale tiltag. Selv om der ikke ved budgetforhandlingerne blev 
prioriteret midler til kommunal medfinansiering af et frivilligcenter, kan der være grund til fortsat at 
arbejde på sagen. En mulighed er at se den oversigt, der arbejdes på over de kommunale bygninger 
(kloge kvadratmeter). Er der bygninger som synes oplagte til formålet? 
Birgitte og Niels vil til næste møde sammenfatte det nye i civilsamfundsstrategien og andre tiltag, 
der kan retfærdiggøre en fornyet behandling af et bornholmsk frivilligcenter. 

 

 

 

 

 

To-do liste • Foreningsregister, tilretning og færdigudvikling (Niels) 

• Faktura for BRK-sekretariatstimer, udlæg mv. (Niels) 

• Formidling af workshop centrale pointer fra årsmøde (Lene) 

• Oplæg til rep-mødet 2018 om at koble Foreningernes Dag til Frivillig Fre-

dag og fondsmesse (Birgitte) 

• Kurserne 6a+c og 7: Bestilling mv. hos CFSA (Birgitte) 

• Skriftlig bekræftelse på at der ikke bliver retssag for portal (Steffen) 

• Kommunikationsgruppe: PR strategi for kendskabet til ny portal (Birgitte) 

• Overblik over lokalebehov og muligheder for forenkling. (Birgitte og Niels) 

• Sammenfatning af civilsamfundsstrategi mm. (Birgitte og Niels) 

• Protokol, lokale og indkalde til næste møde (Niels) 

Til årsberetning • Frivillig-portal, udvikling, grafisk identitet og udbredelse 

• Frivillig Fredag, selve dagen og aktiviteter i løbet af ugen 

• BRK’s Frivillighedsstrategi, FFB’s rolle og status for gennemførelsen 

 

Portal: www.frivilligbornholm.dk 

Hjemmeside: www.brk.dk/ffb 


